Nezisková organizácia Diaconia Svätý Jur
IČO: 45 741 239 Felcánova 25, 90021 Svätý Jur
Tel. 0905 442 036, 004212 49102114
Miesto poskytovania soc. služby:
Druh a forma sociálnej služby:
Platnosť cenníka:

Denné centrum Baobab, Blagoevova 10-12, Bratislava
Domov sociálnych služieb – ambulantná forma
od 1.2.2019

A. Cenník sociálnej služby:
V domove sociálnych služieb sa klientovi poskytuje:
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, opatrovanie.................... 0,00 Eur
- sociálne poradenstvo.......................................................................................... 0,00 Eur
- sociálna rehabilitácia........................................................................................... 0,00 Eur
- ubytovanie / náklady na 1 miesto v spoločných priestoroch............................ 86,02 Eur
- stravovanie (3,8 Eur na deň)............................................................................... 79,17 Eur
(racionálna strava, desiata, obed, olovrant,
strava podľa zdravotných potrieb maloletého klienta)
- upratovanie, pranie.............................................................................................. 0,00 Eur
- osobné vybavenie ................................................................................................ 0,00 Eur
- výchova ................................................................................................................. 0,00 Eur
V domove sociálnych služieb sa pre klienta zabezpečuje:
- rozvoj pracovných zručností ............................................................................... 0,00 Eur
- záujmováj činnosť ............................................................................................... 0,00 Eur
V domove sociálnych služieb sa pre klienta utvárajú podmienky na:
- vzdelávanie .......................................................................................................... 0,00 Eur
- úschovu cenných vecí .......................................................................................... 0,00 Eur
Suma úhrady za sociálnu službu pre 1 klienta na 1 mesiac:

165,19 Eur

B. Spôsob platenia úhrady za sociálnu službu a podmienky platenia za sociálnu službu:
Úhradu za starostlivosť poskytovanú v DSS platí klient za kalendárny mesiac, v ktorom
sa mu starostlivosť poskytuje vopred, najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca, ktorého
sa úhrada týka. Pri úhrade je prijímateľ služby povinný uvádzať ako identifikačné údaje:
„Meno a priezvisko – sociálna služba“.
Úhrada klienta za sociálnu službu sa určuje ako mesačný poplatok na prevádzku
(miesto v spoločných priestoroch zariadenia), stravovanie.
Za dni prerušenia poskytovania starostlivosti v „Dennom centre Baobab“, ktoré bolo
oznámené najneskôr do 8:00 dotknutého dňa poskytovateľovi, vráti poskytovateľ alikvotnú
časť za stravovanie z úhrady klienta, a to na bankový účet určený prijímateľom sociálnej
služby.
Vo Svätom Jure 28.1.2019
Prof. Július Filo
štatutár

